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หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 
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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในการตัดสินใจภายในองคกรในการดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการประชาชน การตัดสินใจท่ีดีนั้นจะ

กอใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหการตัดสินใจเกิดความผิดพลาดนอยคือ เรื่อง

ขอมูล อยางไรก็ตามขอมูลท่ีครบถวนนั้น จะไมเกิดประโยชนอันใด หากไมไดมีการวิเคราะหอยางถูกตอง ดังนั้น

บุคลากรภายในองคกรจึงจําเปนท่ีจะตองมีขอมูลท่ีพรอมและมีกระบวนการวิเคราะหท่ีดีสําหรับการตัดสินใจ 

เพราะการตัดสินใจท่ีดียอมตองมีขอมูลและมีเทคนิคในการวิเคราะห มีความจําเปนตองอาศัยขอเท็จจริงมิใชแค

ความรูสึกเพียงอยางเดียว มิเชนนั้นอาจเปนการแกไขปญหาท่ีไมตรงจุด ซ่ึงจะนําไปสูปญหาอ่ืนตามมา ท้ังนี้ 

ปจจุบันเปนยุคสมัยท่ีขอมูลมีปริมาณมหาศาล อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน

การใชประโยชนจากขอมูลนั้น สามารถเขาถึงขอมูลไดหลากหลายชองทาง ในการดึงคุณคาเหลานั้นมาจากขอมูล

จํานวนมาก บุคลากรภายในองคกรจะตองพัฒนาอยูตลอดเวลาและมองการณไกลไปใหไดมากกวาปจจุบันท่ีเคยทํา 

การมีขอมูลท่ีดีและมีกระบวนการท่ีดีใหการตัดสินใจจะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับผลจากการตัดสินใจได ทํา

ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด การตัดสินใจก็จะมี

ความผิดพลาดนอยท่ีสุดและเกิดผลดีมากท่ีสุด 

 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ มุงเนนการศึกษา ทําความเขาใจเก่ียวกับ

ขอมูล และฝกปฏิบัติทักษะการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Visualization) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะทําให

มองเห็นภาพรวมของขอมูลในมุมมองมิติตาง ๆ เพ่ือจะทําใหตัดสินใจไดแมนยําข้ึน ในหลักสูตรนี้จะแนะนําการทํา 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ โดยใชเครื่องมือ Tableau Desktop และหลักการเลาเรื่อง

ดายขอมูล (Data Storytelling) ในดานการนําเสนอขอมูลแกผูบริหาร  โดยสามารถนําเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี 

และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล เขามาชวยวิเคราะห ทิศทางและประเมินแนวโนมเพ่ือใชในการตัดสินใจ การ

กําหนดนโยบายการทํางาน การวางแผนนําขอมูลไปใชงานไดอยางถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับงบประมาณ ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมายและแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 
 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือสรางพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ (Exploratory Data Analysis) 

2. เพ่ือฝกตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

3. เพ่ือฝกจัดระเบียบขอมูล และแปลงขอมูลใหพรอมนําไปวิเคราะห 

4. เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานทางสถิติ และนําไปใชหาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เพ่ือเรียนรูหลักการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช Data Visualization 

ในการวิเคราะหขอมูล 

6. เพ่ือฝกการตีความผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 

7. เพ่ือเรียนรูหลักการในการออกแบบและสราง Dashboard เบื้องตน 

รูปแบบการฝกอบรม 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา ฝกปฎิบัติ และการอภิปราย 

ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิดความคิด และ

สามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว 

  

1. Business Goal

2. Data Integration

3. Data Exploration

4. Data 
Transformation

5. Data 
Visualization

6. Interaction 
Design

7. Communication



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจํานวน 3 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2565 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร 

ผศ.ดร.โษฑศรัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.วิเขียร บุญญะประภา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 แนะนําวิทยาการขอมลู  ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 

 ทําความเขาใจหลักการวิเคราะหขอมูล เรยีนรูความสําคญัของ

การนําขอมูลไปใชประโยชน และกระบวนการวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 

 กรณีศึกษาตัวอยาง 

 การแบงประเภทขอมูล 

 การจัดเตรียมขอมูล  การนําเขาขอมลู การจดัรูปแบบขอมูลอยางงาย การรวมขอมูล 

 การคัดเลือกขอมูล การทําความสะอาดขอมูล และการตรวจสอบ

คุณภาพขอมลู 

13.00 -16.00 การวิเคราะหขอมูล  Exploring Single Variable Data Analytics : ฝกวิเคราะห

ขอมูล 1 ตัวแปรตามหลักสถิติเบ้ืองตน 

 Central Tendency 

 Spread 

 Histograms 

 Box Plots 

 Bar Charts / Histograms 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 Exploring Data Analytics with Multiple Variables : ฝก

วิเคราะหขอมูลตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป และสรางกราฟ เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางขอมูล 

 Cross Tabulation / Contingency Tables 

 Data Aggregation and Group Operations 

 Box Plots 

 Bar Charts 

 Pearson's Correlation Coefficients 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 การนําเสนอขอมูล  การสรางแดชบอรดเบ้ืองตน 

 แนะนําการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Visualization) และ 

การเลาเรื่องดวยขอมลู (Data Storytelling) 

 การนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

13.00 -16.00 การนําเสนอขอมูลขั้นสูง  การสรางแดชบอรดแบบมีปฏสิัมพันธ การเช่ือมโยงขอมูลจาก

หลายแหลงขอมูล 

 การสรางสูตรคํานวณ การปรับแตงการแสดงผล 

 การจัดกลุมขอมลู (Clustering) 

 การสรางแบบจําลองพยากรณ (Forecasting modeling) 

 การนําเสนอผลงานจากการฝกปฏบัิต ิ

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ 6,800 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการ

ฝกอบรม (Pre-Test)  

3. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี  

คุณไชยวัฒน จิรกิจไพบูลย หมายเลขโทรศัพท 097-113-5975 

 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170 

โทร (02) 889-2138 ตอ 6251-2 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

โทรสาร (02) 889-2138 ตอ 6259 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sotarat.tha@mahidol.ac.th 

เว็บไซตหนวยงาน https://itm.eg.mahidol.ac.th 

เว็บไซตโครงการอบรม https://www.datalentteam.com 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


